
         

 

REKTOR 

UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA 

 
 

ZARZĄDZENIE NR 24/2020 

z dnia 9 kwietnia 2020 roku  

w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2  

wśród członków społeczności UMFC  

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. 2020 poz. 

85 z późn. zm.), w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjach kryzysowych (Dz.U. 2020 r. poz. 374), zarządza się, 

co następuje:  

§1  

1. Odwołuje się wszystkie koncerty z udziałem publiczności na terenie UMFC w Warszawie 

i w Białymstoku.  

2. Zawiesza się podróże służbowe zagraniczne pracowników, doktorantów i studentów 

UMFC.  

3. Wstrzymuje się zakwaterowanie nowych osób w domach studenckich oraz wprowadza się 

zakaz odwiedzin w domach studenckich gości z zewnątrz.  

4. Postanowienia niniejszego paragrafu obowiązują do dnia 30 czerwca 2020 roku.  

§2  

1. Odwołuje się wszystkie zajęcia dla studentów, doktorantów oraz uczestników innych form 

kształcenia prowadzonych przez UMFC, którym zaleca się kwarantannę w miejscu 

zamieszkania.  

2. UMFC podejmie wszelkie działania niezbędne dla umożliwienia studentom realizacji 

programu w zakresie przedmiotów, o których mowa ust. 1 oraz ich zaliczenia.  

3. Postanowienia ust. 1 obowiązują do dnia 26 kwietnia 2020 roku.  



§3  

1. Pracownicy UMFC zobowiązani są niezwłocznie poinformować pracodawcę o 

podejrzeniu zachorowania wywołanego wirusem SARS-CoV-2. 

2. Informację, o której mowa w ust. 1 należy przekazać niezwłocznie przełożonemu 

telefonicznie oraz na adres mail: powiadomienia@chopin.edu.pl  

3. Obowiązek informowania o podejrzeniu zarażenia wirusem SARS-CoV-2 dotyczy 

również studentów i doktorantów – informację należy przekazać niezwłocznie do Działu 

Nauczania UMFC: nr tel. 22 278 92 12 oraz na mail: powiadomienia@chopin.edu.pl  

4. Wszelkie komunikaty UMFC będą przekazywane pracownikom, studentom i doktorantom 

drogą mailową na adres w domenie chopin.edu.pl.  

§4  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 kwietnia 2020 roku i zastępuje Zarządzenie Rektora 

UMFC nr 20/2020 z dnia 25 marca 2020 roku. 

 

 

 

 

       Prof. dr hab. Klaudiusz Baran1 

           R e k t o r 

 

           

 

                                                 
1 Podpis na oryginale dokumentu 


